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LLaa  ccoonnssttrruucccciióó  ii  ccoonnssoolliiddaacciióó  ddee
ll’’eessttaatt  lliibbeerraall

La revolució del 1854 a Madrid. Pintura de Lucas Velázquez. Museu Municipal. L’última etapa de la revolució liberal a Espanya
comença l’any 1833 i conclou el 1841. A partir de llavors l’estat liberal es consolida, tot i que presenta seriosos problemes de fun-
cionament, que afavoreixen, al costat d’altres factors, la revolució del 1868.

• La guerra no només és un conflicte successori entre els partidaris de Carles Maria Isidre i Isabel II, doncs va enfron-
tar absolutistes i liberals.

• El carlisme era un moviment de base rural (camperols, baixa noblesa, artesans i clergat), mentre que el bàndol isa-
belí va trobar els seus principals suports en la burgesia urbana.

• La guerra es va centrar al País Basc, Navarra (per la defensa dels furs del carlisme), Catalunya i el Maestrat.

• Les seues conseqüències van ser molt negatives en l’economia, va assentar el sistema liberal i va afavorir el prota-
gonisme de l’exèrcit en la vida política.

La guerra carlista 

• El final de l’absolutisme es va produir quan Maria Cristina es
va recolzar en els liberals per a triomfar en la guerra carlista. 

• L’Estatut Reial del 1834 era una carta atorgada l’objectiu de
la qual era realitzar una transició cap al liberalisme. Va afavo-
rir el naixement dels partits liberals: moderat i progressista.

• La situació de la guerra i la crisi agrària van causar les revol-
tes de 1834 i 1835, protagonitzades per la Milícia Nacional i les
Juntes. La Regència va cridar a la prefectura del govern a
Mendizábal, que inicia un conjunt de reformes per a traure a
flotació l’Estat i acabar amb l’Antic Règim. 

La Revolució Liberal (I)

Afusellament de la mare de Cabrera. J.
Alaminos.

Motí a les Rambles per J. Arrau. Un exemple dels
moviments revolucionaris del 1835.



• Els moderats van practicar una política basada en el
manteniment de l’ordre i la centralizació.

• Narváez, al govern fins el 1851, va conduir els opo-
sitors a l’exili i va suprimir la Milícia Nacional, va crear
la Guàrdia Civil (1844) i va reformar la Hisenda (1845).
La política religiosa va culminar amb la signatura del
Concordat del 1851.

• A la fi dels anys quaranta es produeixen alteracions
socials. Sorgeix el Partit Demòcrata i els carlistes tornen
a alçar partides (Segona Guerra Carlista).

• La fallida del moderantisme es va produir a partir
del 1851, a causa de els escàndols de corrupció.

Espartero va
realitzar una

gestió autoritària.
Les protestes

contra la seua
política van

culminar el 1843,
quan una aliança

antiesparterista
realitza un

pronunciament.

Els sergents revoltats a la
Granja obliguen María
Cristina a restablir la
Constitució del 1812.

Partits polítics i períodes de govern a
Espanya entre 1833 i 1868.

Isabel II i el seu espòs visiten l’església de Santa Maria el dia de Dijous Sant.
Obra de Ramon Soldevila i Trepat.

Distribució del manifest de
Manzanares des del periòdic
Las Novedades. La premsa va
jugar un paper fonamental en
la difusió de notícies i idees
malgrat que una majoria de
la població era analfabeta.

• El motí dels sergents de la Granja l’any 1836 afavoreix un nou govern progressis-
ta, que aprofundiria en les reformes liberals.

• La Corts van aprovar la Constitució del 1837 a la qual es van oposar els moderats
i la Regència.

• El 1840 puja al poder el general Espartero recolzat en les juntes revolucionàries.
Això obliga Maria Cristina a abandonar la Regència.

• Espartero va realitzar una gestió autoritària. Les protestes contra la seua política
van culminar el 1843, quan una aliança antiesparterista realitza un pronunciament.

• A partir del 1843 els moderats ocupen el poder. El sistema, creat al voltant de la Constitució del 1845, era
recolzat per una minoria (terratinents, homes de negoci, part de l’exèrcit i jerarquia eclesiàstica).

• La constitució arreplega els principis del liberalisme moderat.
• Altres problemes del règim

liberal deriven de l’actuació
d’Isabel II, el protagonisme de
l’exèrcit i la desvirtuació de la
vida parlamentària.

• Els partits d’oposició van
cercar la conquesta del poder
a través de la conspiració.

Problemes de funcionament del sistema liberal

La dècada moderada  (1844-1854)

• La revolució del 1854 va aglutinar una part dels moderats,
progressistes i demòcrates.

• El govern, amb Espartero i O’Donnell, tenia com a objec-
tius la redacció d’una constitució i mesures econòmiques
(desamortització de béns municipals, llei de ferrocarrils).

• Va haver-hi inestabilitat política a causa de les forces
heterogènies del govern de coalició. Les revoltes socials van
ser constants.

• La situació de crisi social va provocar la substitució
d’Espartero per O’Donnell a mitjan 1856, que frena les refor-
mes iniciades el 1854.

• Entre moderats (Narváez, 1856-1858) i unio-
nistes liberals (govern llarg d’O’Donnell, 1858-
1863) es va produir una alternança en el govern.
La major preocupació d’O’Donnell va ser la polí-
tica exterior expansionista.  

• A partir del 1863 es produeix la fallida del
sistema per la seua incapacitat per a adaptar-se
als canvis econòmics i socials.

• L’oposició va signar el Pacte d’Ostende
(1866), amb el qual pretenien derrocar la
Monarquia.

• A la greu situació política se li sumen les cri-
sis econòmiques: agrària, financera i tèxtil. El
descontentament social cristal·litzaria en la revo-
lució de setembre del 1868.

El bienni progressista  (1854-1856) Els últims anys del regnat
d’Isabel II  (1856-1868)

La Revolució Liberal (II)

Afusellament dels sergents que van participar en la revolta de la
caserna de Sant Gil (1865).


